
 

Det er sygt! Sygdom i kunsten, litteraturen og 
videnskaben i 1800-tallets Norden 

 
Sygdom som kulturelt og visuelt inspirationsmateriale for 1800-tallet. 

Sygdom som kulturelt og visuelt inspirationsmateriale for 1800-tallet. Hvilken rolle spiller sygdom 
i 1800-tallet, og kan vores forståelse af hvordan sygdom formidles i kunst, litteratur og i 
videnskaben give os en dybere indsigt i de kunstneriske strømninger, der prægede 1800-tallet? På 
dette seminar vil norske og danske forskere indenfor forskellige fagfelter holde oplæg om sygdom i 
historien, i kunsten og i litteraturen. Velkommen til netværksseminar med oplæg inkl. frokost 

Mette Bøgh Jensen, postdoc i kunsthistorie, Aarhus Universitet. Seminaret er arrangeret i regi 
af 1800-tals netværket 

 
 

Dato Tirsdag d. 9. oktober 

Tid 11:00 — 16:00 

Sted Aarhus Universitet, Kasernen, Forskerhusets Mødelokale 114, Langelandsgade 139, 
8000 Aarhus C 

Tilmelding Senest mandag den 1. oktober kl. 12.00 til mbj@cc.au.dk 

 

 

 

 

http://cc.au.dk/forskning/forskningscentre/center-for-1800-talsstudier/forskningsnetvaerk-i-danmark/


Program: 

Kl. 11.00-11.15: Velkomst  

Kl. 11.15-11.30: Om syge piger i nordisk kunst. Kort intro ved Mette Bøgh Jensen 

Kl. 11.30-12.15: Den syge krop – sygdom som topos og narrativ drivkraft i litteratur 
fra 1800-tallet v. Marianne Raakilde Jespersen, forsker og underviser i litteratur og humanistisk 
sundhedsvidenskab, ph.d. i litteraturvidenskab, Aarhus Universitet 
  
Sygdom er et menneskeligt grundvilkår, og et ønske om at forstå sygdom og ikke mindst at kunne 
lindre og helbrede kan spores gennem hele historien. I 1800-tallet kan vi imidlertid, i takt med 
udviklingen af den medicinske videnskab og det øgede fokus på individet, registrere en øget 
interesse i og fascination af sygdom og den syge krop og ikke kun inden for medicin, men også som 
genstand for æstetiske gengivelser i primært billedkunst og litteratur. I oplægget vil jeg præsentere 
eksempler på dette og undersøge, hvordan den syge krop og sygdom bliver topos og narrativ 
drivkraft i 1800-tallets litteratur. Med afsæt i Martha Nussbaums og Havi Carels filosofiske 
betragtninger over henholdsvis litteratur og sygdom vil jeg komme med bud på, hvorfor vi læser 
skønlitteratur om sygdom, og hvorfor den syge krop og sygdom som fænomen bliver særligt 
interessant at skrive om i lige netop denne periode. 
 
Kl. 12.15-13.00: Frokost 
 
Kl. 13.00-13.45: Christian Krohgs sympati v. Øystein Sjåstad, lektor i kunsthistorie, Oslo 
Universitet 
 
Georges Canguilhem skrev: "Pathology implies pathos, the direct and concrete feeling of suffering 
and impotence, the feeling of life gone wrong." Naturalismens kunstnere var optaget af "lifes gone 
wrong", og særlig sygdom blev et vigtigt tema. Øystein Sjåstad vil i dette oplæg se nærmere på 
hvordan Krohg og andre naturalistiske malere skaber et billede, som skal vække betragterens 
sympati for de fattige og syge. Det kræver patos - men uden at det bliver melodramatisk og 
teatralsk. 

Kl. 13.45-14.30: Neurastheni v. Jes Fabricius Møller, lektor i historie, Københavns Universitet 
 
Neurastheni, nervøsitet eller nervesvækkelse var i anden halvdel af det 19. århundrede en udbredt 
diagnose både i det officielle hospitalsvæsen og i de kulturanalyser, der søgte at karakterisere, hvad 
samfundet fejlede. Den er et udtryk for, hvor stærk den medicinske diskurs var blevet. Joachim 
Radkau har kaldt den wilheminske epoke for das Zeitalter der Nervosität. Nerverne formidlede 
mellem omgivelser og kroppen, og derfor er også kønnet næsten aldrig uomtalt, når det handler 
nervøsitet. Som sygdom og tilstand blev nervøsiteten knyttet til en hel række symptomer og 
egenskaber, heraf også nogle positive, således at f.eks. Herman Bang kunne definere nervøsitet 
som en særlig egenskab hos den opmærksomme kunstner. Det er også muligt at betragte nervøsitet 
som en coping strategy, der gjorde det muligt at etablere et helle midt i den rasende modernitet. 
 
Kl. 14.30-14.45: Pause, kaffe og kage 
 
Kl. 14.45-15.30: Litteratur som sygdom: Hysteri som case v. Hilde Bondevik, professor 
– Avdeling for helsefag, Oslo Universitet 
Hysteriets moderne historie kan siges at begynde i Paris omkring 1880 med neurologen Charcots 
spektakulære iscenesættelser av hysteriske patienter på La Salpêtrière, hvor læger, intellektuelle og 
forfattere fra hele Europa strømmede til sygehuset for å overvære begivenhederne. Men eksisterede 
der også en hysteriets guldalder i Norge? I dette indlæg vil Hilde Bondevik belyse hvordan hysteriet 
kommer til udtryk i forskellige norske tekster: I skønlitteratur, i sygejournaler og i fagmedicinske 
tidsskrifter. 

 
Kl. 15.30-15.45: Afrunding og opsamlende diskussion v. Mette Bøgh Jensen 
 
Kl. 15.45-16.00: Nyt fra 1800-talsnetværket v. Karina Lykke Grand + bordet rundt 
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